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STINKHOND
Vertaald door Sylvia Vanden Heede

Colas Gutman & Marc Boutavant 

Kampioen!
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Stinkhond kampioen!

Wie heeft nog nooit van een gouden medaille 
 gedroomd? Wie heeft er nooit stiekem naar verlangd 
op de hoogste trede van het podium te staan? Tot op 
de dag van vandaag heeft Stinkhond alleen maar 
kunnen  genieten van de hoogste plaats boven op zijn 
 vuilnisbak. De enige medaille die hij ooit heeft behaald, 
had op de achterkant een nasmaak van sardientjes. 
En wat Plattekat betreft, die ene keer dat hij deelnam 
aan een sportwedstrijd, was als frisbee voor een stel 
 kwajongens met slechte bedoelingen.
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Terwijl andere kinderen na schooltijd zo hard  mogelijk 
naar huis rennen, rent de kleine Jojo vooral om zijn 
papa een plezier te doen.

‘Vlugger!’ moedigt zijn vader hem aan.
‘Vlugger, Jojo, of ik trek aan je haar!’ waarschuwt zijn 

zusje Josette hem.
‘Ik doe erg hard mijn best’, hijgt Jojo.
Helaas rent hij op zijn best niet erg hard. Buiten adem 

ploft hij bij de vuilnisbak van Stinkhond en Plattekat 
neer.

‘Zo word je nooit kampioen’, moppert zijn vader 
 tegen hem.

‘Je bent een grote nul’, zegt zijn zus.
‘Kamme niet schelen. Op een dag win ik de 

 Jolympische Spelen’, voorspelt Jojo.
‘Het is niet “Jolympische Spelen”, maar  

“Olympische Spelen”’, verbetert zijn zus hem.
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‘Kamme niet schelen. Ik win ze toch!’
‘Arme kleine Jojo’, denkt Stinkhond, die zich de 

 talloze keren herinnert dat hij iets wilde, maar het 
niet kon. Het schiet hem nu ook weer te binnen wat 
zijn  eigen papa tegen hem zei toen die op het punt 
stond hem in de steek te laten: ‘Waar een wil is, ben 
ik weg.’ Dus besluit Stinkhond te doen wat hij kan om 
de kleine Jojo te helpen: ‘Plattekat, kunnen we niet de 
 Jolympische Spelen organiseren?’
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‘Met de wedstrijd 110 meter vuilniszaklopen?’ 
 grinnikt de basset die toevallig langskomt.

‘En met een stinkstapsprong?’ proest de poedel het 
uit.

Maar Stinkhond trekt zich niets aan van die  bijtende 
spot. Al regent of waait het morgen na schooltijd, 
al staat de zon aan de hemel te branden: niets kan 
 verhinderen dat Stinkhond dan met Plattekat de eerste 
Jolympische Spelen in de geschiedenis organiseert.



13

‘Die vreselijke Jojo verdient dit niet’, zegt zijn vader. 
‘Vooruit, ga opzij! Ik ben met mijn kampioen aan het 
slepen.’

‘Aan het spelen, bedoelt u?’
‘Nee, ik moet hem overal heen sleuren, en met zijn 

zus is het al niet beter.’
‘Wat een lieve papa. Streng maar rechtvaardig!’ 

denkt Stinkhond.
En terwijl Jojo het met kleine stapjes weer op een 

dra�e zet, en Josette weer op haar stepje stapt, vraagt 
Stinkhond zich af hoe hij het moet aanpakken om bij dit 
gezinnetje te horen.




